
Рішення вченої ради Вінницького кооперативного інституту 

від 15 березня 2017 р., протокол №7 

 

 

«Про виконання освітньої програми підготовки студентів за освітнім ступенем 

магістра» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету економіки і підприємництва 

Мацери С.М. «Про виконання освітньої програми підготовки студентів за освітнім ступенем 

магістра» 

 

Вчена рада ухвалила: 

1.1. Інформацію прийняти до відома; 

1.2. З метою оптимізації та посилення між предметних зв’язків, на підставі пропозицій 

викладачів та після обговорення на розширеному засіданні кафедри, внести зміни до 

навчального плану підготовки Магістрів;  

1.3. За підсумками першого року навчання зауваження та пропозиції викладачів щодо 

навчальних програм дисциплін обговорити та систематизувати на засіданні кафедри, з метою 

використання їх при перегляді ОПП на наступний рік (до 20.05.2017 р.); 

1.4. Відкорегувати та затвердити перелік тем магістерських робіт,  визначити наукових 

керівників та провести закріплення студентів для більш результативної роботи з написання 

наукових статей за обраною тематикою (до 01.04.2017 р.); 

1.5. Посилити роботу по залученню студентів до наукових досліджень, участі у 

конференціях (зовнішніх та інститутських), до роботи над кафедральною тематикою. 

Відповідальні:  декан ФЕП, завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: квітень-травень 2017 р. 

 

 «Зміни до Правил прийому до ВКІ в 2017 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії 

Кирилюк Н.Г. «Про зміни до правил прийому до ВКІ в 2017 році»  

 

Вчена рада ухвалила: 

2.1. Затвердити зміни до Правил прийому до Вінницького кооперативного інституту в 

2017 році. 

2.2. Покращити профорієнтаційну роботи серед потенційних абітурієнтів для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.  

2.3. З метою підвищення якості та ефективності процесу прийому документів оновити 

інформацій базу «Абітурієнт». 

2.4. Підготувати до 29.03.2017р. програми вступних випробувань та екзаменаційну 

документацію для вступу до ВКІ. 

Відповідальні: голова приймальної комісії, відповідальний секретар приймальної комісії    

Термін: березень 2017 р. 

 

 

 «Про результати проведення профорієнтаційної роботи» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з гуманітарної освіти та соціальних 

питань Солоїд О.В. «Про результати проведення профорієнтаційної роботи» 

 

Вчена рада ухвалила: 

3.1. Провести загальноінститутський День відкритих дверей;  

3.2. Розробити та надати пропозиції по оновленню рекламних та презентаційних 

матеріалів щодо вступної кампанії 2017 року, просування в соціальних мережах; 



3.3. Провести Дні відкритих дверей випускаючих кафедр та циклових комісій із 

залученням потенційних абітурієнтів (тренінги, майстер-класи, ворк-шопи та коуч-сесії); 

3.4. Відвідати батьківські збори у школах міста Вінниці та Вінницького району; 

3.5. Популяризувати акцію «Приведи друга» серед студентів всіх форм навчання; 

3.6. Направити студентів з метою проведення профорієнтаційної роботи в навчальні 

заклади м. Вінниці та Вінницької області. 

 

Відповідальні: проректор з гуманітарної освіти та соціальних питань, працівники 

інформаційно-аналітичного відділу, завідувачі кафедр та голови циклових 

комісій, викладачі 

Термін: І півріччя 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

    Голова засідання Вченої  ради      ___________________   А.Г. Драбовський 
(підпис) 

    Секретар засідання Вченої ради    ___________________   М.О. Шмагельська  
(підпис) 

 

 


